
 

PRAVILNIK O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
ZVEZE KLUBOV JKA SLOVENIJE 

 
 
I. SPLOŠNI DEL 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta pravilnik dolo ča disciplinske prekrške in ukrepe za kaznovanje članov Zveze (v 
nadaljnjem besedilu: Zveze), ki kršijo disciplino ali ne spoštujejo določb statuta ali 
drugih splošnih aktov Zveze ali, ki na drug način določen s tem pravilnikom škodujejo 
ugledu Zveze ali posameznikom, ki sestavljajo Zvezo. 
 

2. člen 
V kolikor ni s tem pravilnikom ali s kakšnim drugim  aktom Zveze drugače določeno, se 
v disciplinskem postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o prekrških. 
 

3. člen 
Določbe tega pravilnika veljajo za vse funkcionarje in člane Zveze. 
 

4. člen 
Če disciplinski prekršek stori ekipa, se ukrep izreče tako celotni ekipi kot njenemu 
vodstvu. 
 

5. člen 
Kazenska odgovornost, odgovornost za gospodarski prestopek, odgovornost za prekršek 
ali civilnopravna odgovornost za škodo povzročeno tretjim osebam, ne izključuje 
disciplinske in materialne odgovornosti kršitelja v smislu, kot je določeno s tem 
pravilnikom. 
Uvedba postopka pred rednim sodiščem ne zadrži dokončne odločbe. 
 
II. DISCIPLINSKI POSTOPEK 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

6. člen 
Disciplinski postopek je enostopenjski. Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, lahko 
prizadeti član vloži pritožbo na skupščino zveze in zahteva sklic izredne skupščine. 
Pritožbo mora vložiti v najkasneje v 8 dneh od dneva prijetja sklepa častnega 
razsodišča. 
Pritožba mora obsegati: 

• navedbo odločbe ali sklepa, zoper katerega se podaja pritožba; 
• izpodbojni razlog; 
• obrazložitev pritožbe; 
• predlog, da se izpodbijana odločba ali sklep popolnoma ali deloma razveljavi ali 

spremeni; 
podpis osebe, ki se pritožuje. 
 

7. člen 



 

Nikomur ne more biti izrečen disciplinski ukrep, ne da bi bil prej zaslišan in ne, da bi 
mu bila dana možnost obrambe, razen v primeru, ki je naveden kot izjema v 13. členu 
tega Pravilnika. 

 
8. člen 

Vsak udeleženec disciplinskega postopka ima pravico vzeti si pooblaščenca, ki ga 
zastopa. 
Če je udeleženec v disciplinskem postopku društvo, ga predstavlja njegov predsednik ali 
njegov pooblaščenec. 
Zvezo v disciplinskem postopku zastopa njen predsednik oziroma njegov pooblaščenec. 
 
 

9. člen 
Častno razsodišče se na svojih sejah sestajajo po potrebi, delujejo in odločajo v sestavu 
treh članov. 
Svoje odločitve sprejema z večino. Izjemoma sta lahko pri delovanju in odločanju 
prisotna le dva člana, katera pa morata odločitve sprejemati soglasno. Pri odločanju se 
noben član ne more vzdržati. 
Častno razsodišče sprejema svoje odločitve v obliki sklepov in odločb, katere v pisni 
obliki in z obrazložitvijo vro ča prizadetim osebam. 
 
 

10. člen 
Delo častnega razsodišča je javno, kar pomeni, da so seje javne, prav tako so javni vsi 
disciplinski ukrepi, razen opomina. Častno razsodišče o svojem delu vsaj enkrat letno 
poročajo skupščini Zveze. Poročilo v pisni in ustni obliki skupščini Zveze poda 
predsednik častnega razsodišča. V delu, ko se poročilo nanaša na opomine, se poroča 
zgolj o številu izrečenih opominov v preteklem letu. 
 

11. člen 
Na seji častnega razsodišča, pred katerim teče disciplinski postopek, se mora voditi 
zapisnik, kateri vsebuje: 

• čas, kraj in datum seje; 
• sestavo častnega razsodišča; 
• označitev predlagatelja disciplinskega postopka; 
• prisotne udeležence disciplinskega postopka; 
• bistveno vsebino in navedbe udeležencev postopka; 
• dokazni sklep; 
• sklepe in odločitve, sprejete med postopkom; 
• podpis predsednika častnega razsodišča, zapisnikarja ter udeležencev postopka. 

 
12. člen 

Častno razsodišča odloča na podlagi izpovedb morebitnih prič oziroma njihovih izjav, 
na podlagi zbranih materialnih dokazov ter upoštevanju in temeljiti presoji vseh 
okoliščin, v katerih je prišlo do obravnavanega prekrška. 
 
 

13. člen 
Če se obdolženec za nek disciplinski prestopek ne odzove zaslišanju in, če tudi na drugo 
povabilo, ki mu je bilo pravilno vročeno oziroma puščeno na naslovu stalnega ali 



 

začasnega prebivališča, ne pride na zaslišanje ali ne poda zahtevane pisne izjave, se 
vabilo objavi v obvestilih Zveze. V kolikor se obdolženec v roku 8 dni od objave ne 
odzove zaslišanju, častno razsodišče ravna in odloči le na podlagi zbranih dokazov, brez 
zaslišanja obdolženca. 

 
14. člen 

Odločba, s katero častno razsodišče odloči o disciplinskem prekršku, mora vsebovati: 
• sestavo častnega razsodišča; 
• dokazni sklep; 
• vrsto prekrška;  
• višino kazni; 
• obrazložitev disciplinskega ukrepa in navedbo člena, po katerem je izrečena; 
• datum začetka veljavnosti odločbe; 
• pravni pouk; 
• podpis predsednika častnega razsodišča. 

 
 
2. DISCIPLINSKI POSTOPEK 
 

15. člen 
Disciplinski postopek se začne s prijavo, katero pri častnem razsodišču Zveze poda član 
Zveze, društvo ali posameznik. Disciplinski postopek se lahko sproži tudi na predlog 
izvršnega odbora Zveze, kluba, društva ali na lastno pobudo častnega razsodišča, če le-ti 
ugotovijo hujšo kršitev v organih Zveze. 
 

16. člen 
Častna komisija je dolžna v roku 15 dni od prejema prijave s sklepom bodisi odločiti o 
začetku disciplinskega postopka bodisi zavreči prejeto prijavo ali jo, v kolikor ugotovi, 
da ni pristojna za uvedbo postopka, odstopiti pristojnemu organu zveze. 
 

17. člen 
Vabila na sejo častnega razsodišča vsem udeležencem v disciplinskem postopku ter 
predsedniku izvršnega odbora Zveze razpošlje predsednik te komisije vsaj teden dni 
pred sejo komisije. 
 

 
18. člen 

Častno razsodišče razpravlja samo o primeru, zaradi katerega je bil sklican. V kolikor 
se med disciplinskim postopkom izkaže, da obstojijo še drugi razlogi za uvedbo 
disciplinskega postopka, se lahko seja častnega razsodišča prekine in se v roku petih dni 
skliče nova seja komisije, na kateri se nato obravnavajo vse kršitve skupaj. 
 
 
4. OBNOVA IN ZASTARANJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA TER  
REHABILITACIJA 
 

19. člen 
Če se med trajanjem disciplinskega ukrepa ali najkasneje v roku dveh let po izreku 
disciplinskega ukrepa ugotovijo nova dejstva in dokazi, ki lahko vplivajo na ukinitev ali 



 

omilitev disciplinskega ukrepa ali na polno rehabilitacijo kaznovanega, lahko le-ta vloži 
predlog za obnovo postopka. 
O predlogu za obnovo postopka odloča Častno razsodišče Zveze. 
 

20. člen 
Če od trenutka, ko se izve tako za storilca kot za disciplinski prekršek, preteče več kot 
leto dni, se disciplinski postopek ne more več začeti. 
V vsakem primem uvedba disciplinskega postopka zastara v treh letih od storitve 
prekrška. 
Uvedba disciplinskega postopka prekine zastaranje.  
 
 
 
III. POSEBNI DEL 
 
1. DISCIPLINSKI PREKRŠKI 
 

21. člen 
Disciplinski prekršek je vsako dejanje (storitev ali opustitev), storjeno bodisi z veliko 
malomarnostjo bodisi z naklepom ovirati zakonito, legitimno in s pravili zveze skladno 
delovanje zveze. Prav tako je disciplinski prekršek tudi vsako dejanje storjeno v škodo 
zveze ter dejanje, ki ni v skladu z načeli kodeksa karateista in športnika. 
 

22. člen 
Disciplinski prekrški po tem pravilniku so zlasti naslednji: 

• kršitev statuta Zveze, pravilnikov in drugih splošnih aktov Zveze, ravnanja, ki 
hujše škodujejo ugledu Zveze ali njenih funkcionarjev; 

• neizvrševanje ali nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in 
funkcij v organih Zveze; 

• neupravičeno izostajanje od sej organov Zveze; 
• neizvrševanje sklepov skupščine Zveze oziroma sklepov drugih organov Zveze; 
• nekulturno ali nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, nedostojno ali 

žaljivo gestikuliranje, neizpolnjevanje odredb sodnika ali drugih funkcionarjev v 
prostorih Zveze oziroma ob priliki domačih ali tujih prireditev in tekmovanj); 

• motenje tekmovanja, prireditve, treningov, priprav; 
• neopravičen izostanek kršitelja na seji častnega razsodišča, na katero je bil 

kršitelj sicer pravilno vabljen; 
• neopravičen odstop pozvanega državnega reprezentanta od tekmovanja za 

reprezentanco; 
• neopravičeni izostanki reprezentanta ali trenerja od reprezentančnih priprav; 
• vnaprej dogovoren izid borbe na tekmovanju; 
• uporaba prepovedanih substanc, ki jih kot take določa Olimpijski komite 

Slovenije. 
 
 
 
2. DISCIPLINSKI UKREPI ZA DISCIPLINSKE PREKRŠKE 
 

23. člen 



 

Upoštevajoč vse okoliščine konkretnega disciplinskega prekrška, častno razsodišče 
izbere enega izmed sledečih disciplinskih ukrepov: 

• opomin; 
• javni opomin; 
• poda predlog skupščini za izklju čitev iz Zveze. 

 
24. člen 

Poleg disciplinskega ukrepa navedenega v čl. 23. tega pravilnika, se kršitelju lahko 
izreče tudi disciplinski ukrep: 

• razrešitev funkcije v Zvezi - ta ukrep se lahko izreče le v primerih, ko je kršitelj 
funkcionar Zveze; 

• odvzem licence, katero je kršitelju podelila Zveza - ta ukrep se lahko izreče v 
primerih, ko je disciplinski prekršek vezan na pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz 
te licence. Za ta disciplinski ukrep je potrebno soglasje organa, ki je predmetno 
licenco podelil. V primeru, ko je bil predlog za uvedbo disciplinskega postopka 
podan s strani organa, ki je licenco podelil, se soglasje domneva. 

25. člen 
Pri izbiri disciplinskega ukrepa se upoštevajo, vse olajševalne in obremenilne okoliščine 
konkretnega disciplinskega prekrška kot tudi vse značilnosti in okoliščine na strani 
kršitelja. 
Kot olajševalne okoliščine se upoštevajo predvsem: 

• priznanje disciplinskega prekrška; 
• kršiteljevo kesanje zaradi storjenega prekrška; 
• vzorno kršiteljevo vedenje po storjenem prekršku; 
• povrnitev nastale škode; 
• prejšnje nekaznovanje kršitelja; 
• siceršnja zavzetost kršitelja pri delu v Zvezi; 
• odsotnost oziroma neznanost posledic prekrška; 
• malomarnost pri storitvi prekrška. 

 
Kot obremenilne okoliščine se upoštevajo predvsem: 

• ponavljanje prekrška oziroma kršiteljeva predkaznovanost; 
• brezobzirnost kršitelja; 
• nizkotne pobude ali neprimerno vedenje kršitelja po storjenem prekršku; 
• teža škodljive posledice prekrška; 
• naklep pri storitvi prekrška. 

 
26. člen 

Če se disciplinsko kaznovani storilec med trajanjem disciplinskega ukrepa vede vzorno, 
se mu disciplinski ukrep lahko omili ali oprosti. O tem odloča častno razsodišče na 
pobudo izvršenega odbora Zveze. 
 

27. člen 
Vsak pravnomočen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco ukrepov, ki jo vodi častno 
razsodišče. Disciplinski ukrepi opomin in javni opomin se po preteku treh let od 
zadnjega dne izvršitve izbrišejo iz evidence disciplinskih ukrepov. 
 
 
IV. PREDHODNE IN KON ČNE DOLOČBE 

http://okcl.�ei.ne/


 

 
28. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina Zveze. 
 
 
 Maribor, 26. 11. 2006 
 Predsednik zveze: 
 Branko Gabrovec 


